
Wrocław, dnia 14 września 2020 r. 

 
 
 
 
nr postępowania: BZP.2710.9.2020.BO 

Wykonawcy 
(informacja przesłana drogą elektroniczną wg rozdzielnika 
oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania pod nazwą: Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów 
promocyjnych z logo UWr. Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 
 

 INFORMACJA NR 3. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień 
treści oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym 
postępowaniu: 

Pytanie nr 1: W załączniku brak wzoru etykiety do skarpetek do której odsyła pismo 
z odpowiedziami. 
Odpowiedź nr 1: Odesłania do wizualizacji zamieszczone w OPZ w każdym przypadku 
odsyłają do wizualizacji materiału promocyjnego, a nie opakowania. 
 
Pytanie nr 2: Torba ekologiczna - wprowadzone dodatkowe logo wprowadza również 
dodatkowy kolor nadruku (szary). W opisie jednak Zamawiający pozostawił wymóg 
nadruku w 1 kolorze. Która wersja obowiązuje? 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. Projekt nadruku 
na torbę ekologiczną jest bitmapą (jeden - czarny kolor, zrastrowany wzór). 
 

Pytanie nr 3:  Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 8 Plecak typu worek. Jaka 
powinna być średnica sznurka? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w ww. zakresie. 
 
Pytanie nr 4:  W opisie przedmiotu zamówienia z dnia 28.08.2020 
(https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/25416/opis-przedmiotu-zamowienia-i-
wizualizacje.zip) w podpunkcie 6, 7 i 8 zawarli Państwo ceny jednostkowe oraz 
sumaryczne. Czy jest to maksymalna cena (cena sugerowana?) jaka może pojawić się na 
formularzu ofertowym? 
Odpowiedź nr 4: Zgodnie z zapisem w punkcie II w Informacji nr 1 z dnia 4.09.2020r. 
Zamawiający wykreślił kolumnę „cena” w załączniku nr 4 Opis przedmiotu zamówienia w 
puncie 7. SKARPETKI oraz w punkcie 8. PLECAK TYPU WOREK. 
W związku z powyższym ww. pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 

 

mgr Beata Obuchowska 
Przewodnicząca  
Komisji przetargowej 


